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A Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing 
Tagozatának célja a honi sportmarketing 
társadalom összefogása és a sportmarketing 
szakma megítélésének, presztízsének növelése, 
amely cél eléréséhez kiemelten fontos a szakmában 
aktív, hatalmas tudás bázissal rendelkező 
nemzetközi és országos szövetségek, sport klubok 
és felsőoktatási intézmények bevonása.

Közös céljaink között szerepel még a hazai 
szakemberek képzéséhez szükséges, tudományos 
háttér kialakítása és a szakmai anyagok mindenki 
számára széles körben elérhetővé tétele. Az MMSZ 
Sportmarketing Tagozata központi lehetőséget 
kíván nyújtani a fiatal, sportmarketing szakma 
iránt érdeklődő egyéneknek arra, hogy képezzék 
magukat külföldön sikeresen alkalmazott 
módszereken keresztül.

Továbbá megjelenést biztosítson a felsőoktatás 
legtehetségesebb hallgatóinak, hogy megmutassák 
magukat a sportmarketing szakmában és a honi 
szövetségeknél tevékenykedő szakembereknek.



A Sportmarketing Tagozati tagság az alábbi 
értékeket teremti a partner tagok számára:



Kommunikáció

• Rendszeres megjelenés a tagozat hírleveleiben szakmai 
sikerekkel, rendezvényekkel, kurzusokkal, elért sikerekkel

• Szakmai anyagok, a partneri tagok szakembereivel és oktatóival 
készített szakmai interjúk, ‘case study’-k publikálása a tagozat 
felületein

• Ingyenes belépés az MMSZ Sportmarketing Tagozat által 
szervezett eseményekre

• Előadási lehetőség az MMSZ Sportmarketing Tagozat által 
szervezett eseményeken 



• Vállalati és társ tagok (cégek) számára szövetség, klub, 
sportoló vagy rendezvény támogatói csomagok kiajánlása

• Megjelenés és bemutató a tagozat hivatalos weboldalán

• Banner kampány futtatási lehetőség a tagozat hivatalos 
weboldalán (2 db / év)

• Online hírlevélben történő megjelenés

• Social felületeken történő limitált, közvetett 
megjelenés (pl. interjúk, események)

• Közvetlen összekötés más MMSZ Sportmarketing 
Tagozati tagokkal és networking lehetőség

Támogatás/szponzori lehetőségek



Együttműködések

• Lehetőség társ tagok számára közösen kiírt pályázatok 
hirdetésére

• Alvállalkozói hálózat kiépítése

• Sportolókkal, sport klubokkal, szövetségekkel és sportesemény 
szervezőkkel való együttműködési lehetőségek

• ‘Proof of concept’ együttműködések társ tagokkal, innovatív 
megoldások tesztelése



‘Know-how’

• Egyedi szakmai edukáló tartalmakhoz és innovatív 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés

• Külföldön jól működő sportmarketing eszközök, kampányokról 
való értesülés és részletes leírásuk

• A partneri tagok kihívásait célzó ‘workshop’-ok hirdetése és 
megtartása társ és egyéni tagok részvételével

• Tagok számára szervezett szakmai előadások, képzések



Munkaerő felvétel

• Sportmarketing fókuszú magánszemély tagok számára 
munkalehetőség kiküldése

• Álláslehetőség meghirdetése az MMSZ Sportmarketing 
Tagozati tagok között

• Gyakornoki programok

• Szakmai együttműködés egyetemekkel, cégekkel 
(kutatás – fejlesztés)
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